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                                                  MUNICÍPIO DO SABUGAL 

Câmara Municipal 
 
 
 

EDITAL 

 

Nº 37/2020 

 
---- Eng.º António dos Santos Robalo, Presidente da Câmara Municipal do Sabugal, em cumprimento do 

disposto no artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ------------------------------------------------------------ 

 

TORNA PÚBLICO que a Câmara Municipal do Sabugal, em reunião ordinária realizada no dia 15 de abril de 

2020, tomou as seguintes deliberações: -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

o Ratificar o despacho exarado pelo Senhor Presidente da Câmara, no dia 14-04-2020, no qual aprova e 

submete à reunião de câmara para ratificação dos despachos inseridos sob o Acordo a celebrar com o Quiosque 

da Fonte Publicações, Lda. e o Contrato de Arrendamento a celebrar entre o Município do Sabugal e Herança de 

Carlos António Martins, no âmbito da Renovação da Estrutura Verde do Largo da Fonte. --------------------------- 

 

o Ratificar o despacho exarado pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, no dia 14-04-2020, no qual aprova o 

pedido de emissão de certidão para efeitos de constituição em regime de propriedade horizontal do prédio 

inscrito na Matriz Predial Urbana da União de Freguesias de Forcalhos e Lageosa da Raia sob o artigo 673 e 

descrito na Conservatória do registo Predial sob o n.º 822/20080708, requerido pela Sr.ª Isabel Maria Basílio 

Fernandes, na qualidade de Cabeça de Casal da Herança de Laurinda Basílio. ----------------------------------------- 

 

o Aprovar a Ata da Reunião de Câmara ordinária realizada no dia 01-04-2020 e a ata da Reunião de Câmara 

extraordinária realizada no dia 06-04-2020. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

o Tomar conhecimento da Reconciliação Bancária referente ao mês de março de 2020. --------------------------- 

 

o Tomar conhecimento do Termo de Contagem da responsabilidade do Tesoureiro, referente ao dia 31-03-

2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

o Aprovar a Prestação de Contas relativa ao ano de 2019, bem como a Aplicação dos Resultados Líquidos, e 

submeter os mesmos à Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

o Aprovar as propostas da 1ª alteração orçamental modificativa (Revisão ao Orçamento de 2020 e da Revisão 

às Grandes Opções do Plano 2020-2023, e submeter as propostas à aprovação da Assembleia Municipal. ------- 
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o Tomar conhecimento dos despachos exarados pelo Sr. º Presidente da Câmara, no uso da competência a que 

refere o n.º 1 do art.º 34.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, relativos à Divisão de Planeamento, Urbanismo 

e Ordenamento do Território, no período de 01-04-2020 a 15-04-2020. ------------------------------------------------ 

 

o Autorizar a emissão da certidão comprovativa do regime de propriedade horizontal do prédio inscrito na 

Matriz Predial Urbana da União de Freguesias do Sabugal e Aldeia de Santo António sob o artigo 1853 e 

descrito na Conservatória do registo Predial sob o n.º 4095/20150826, requerido pelo Sr.º Rui Manuel Cabral. – 

 

o Atribuir um apoio para fazer face a despesa com a continuação do processo de calcetamento, de várias 

parcelas de ruas, conforme requerido pela Junta de Freguesia de Bismula, no valor de 17.346,50 €. ---------------- 

 

o Atribuir um apoio para realização de trabalhos de requalificação do jardim junto à zona de lazer, conforme 

requerido pela Junta de Freguesia de Fóios, no valor de 10.000,00 €. ---------------------------------------------------- 

 

o Atribuir um apoio para fazer face a despesas com a aquisição e instalação de um parque infantil, aquisição e 

instalação de máquinas de manutenção física e a aquisição e instalação de diverso mobiliário urbano, conforme 

requerido pela Junta de Freguesia de Rapoula do Côa, no valor de 10.000,00 €. --------------------------------------- 

 

o Atribuir um apoio fazer face a despesas com a aquisição e instalação de máquinas fitness na zona 

envolvente às antigas Escolas de Rebolosa, conforme requerido pela Junta de Freguesia de Rebolosa, no valor 

de 5.408,12 €. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

o Aprovar o Plano de Segurança e Saúde (PSS), o Plano de Trabalhos e o Cronograma Financeiro referente à 

Renovação da Estrutura Verde do Largo da Fonte. -------------------------------------------------------------------------- 

 

o Atribuir um apoio social, ao abrigo do n.º 1 alínea b) do artigo 16º do Regulamento de Apoios Sociais do 

Município do Sabugal, requerido pela Sr.ª Maria Manuela dos Santos, residente no Largo de são Marcos, n.º 2, 

6320-012, freguesia de Espinhal, no valor de 115,00 €. -------------------------------------------------------------------- 

 

o Atribuir um apoio social, ao abrigo do n.º 1 alínea b) do artigo 16º do Regulamento de Apoios Sociais do 

Município do Sabugal, requerido pela Sr.ª Rosária Maria Gomes de Costa Santos, residente na Rua 5 de 

outubro, n.º 15, 2ºDto A, na freguesia de Sabugal, no valor de 600,00 €. ------------------------------------------------ 

 

o Ceder gratuitamente, através de contrato de comodato, o edifício do Forno Comunitário, sito Largo da Praça 

– Vilar Maior, requerido pela Associação Muralhas de Vilar Maior, ficando esta decisão condicionada ao parecer 

favorável por parte da União de Freguesias de Aldeia da Ribeira, Vilar Maior e Badamalos, devendo o Contrato 

de Comodato ser outorgado pelo Sr.º Presidente da Câmara ou, nas suas faltas ou impedimentos, pelo Senhor 

Vice-Presidente da Câmara, Vítor Manuel Dias Proença. ------------------------------------------------------------------ 

 

o Atribuir um apoio social, ao abrigo do n.º 1 alínea b) do artigo 16º do Regulamento de Apoios Sociais do 

Município do Sabugal, requerido pela Sr.ª Maria Adelaide Fernandes da Costa, residente na Rua Luís de 

Camões, n.º 18, 2º Dto, na freguesia de Sabugal, no valor de 600,00 €. -------------------------------------------------- 
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o Autorizar a celebração do Protocolo de Colaboração com a ADES – Associação Empresarial de Sabugal, no 

valor de 70.000,00 €, repartido em 2 prestações de 35.000,00 € nos meses de abril e agosto, e nomear como 

gestor do contrato, nos termos do n.º 1 do artigo 290.º - A do Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto 

(Código dos Contratos Públicos), a Técnica Superior, Matilde Cardoso. ------------------------------------------------- 

 

 

Para constar e produzir os efeitos jurídicos legais, se fez este edital e outros de igual teor que vão ser afixados 

nos lugares públicos do estilo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Sabugal, 22 de abril de 2020 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 
__________________________ 

(António dos Santos Robalo) 
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